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Въведение

á‡˘Ó ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï
ÚaÁË ÍÌËÊÍ‡?

«Секс-и-разум» ти дава:

■ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Á‡ Ú‚ÓÂÚÓ ÒÂÍÒÛ‡ÎÌÓ

·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÂ

■ ÔÓÏÓ˘ ‰‡ ‡Á·ÂÂ¯ ‰ÓÒÂ„‡¯ÌËÚÂ ÚË

ÔÂÊË‚fl‚‡ÌËfl

■ Ò˙‚ÂÚ ‰‡ ‡Á‚ËÂ¯ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Á‡ Ò‚ÓflÚ‡

ÒÂÍÒÛ‡ÎÌÓÒÚ

■ ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ

ÚË ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú

Книжката «Секс-и-разум» е написана като

пътеводител. Тя ще помогне за твоето сексуално

благополучне и ще ти разкаже как да се подготвиш за

преживяванията си. С други думи – да се отнасяш мъдро

към секса. Като те информира за различните

възможности, книжката ще ти помогне да вземаш мъдри

решения. В края на наръчника са изредени факти

и oрганизации, които да потърсиш, ако искаш повече

информация.
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Преди да започнеш

Значението на сексуалността в живота ти ще се променя

и може не винаги да си сексуално активен или да не

искаш да си активен. «Секс-и-разум» просто е за

всеки. Може да имаш постоянен партньор, съпруг или

съпруга, да имаш деца или да живееш сам/а. Независимо

откъде тръгваш, твоят опит е специфичен и постоянно

расте. Може в действителност да не знаеш точно

крайната ти цел, докато не я стигнеш, но самият път към

нея е част от играта. Любов, вълнения, чувства,

несигурност – всички те имат своя роля. Всеки усеща

нещата по свой начин и всички порастваме – физически

и емоционално – на различен етап. Външните фактори

могат да окажат също силно въздействие върху твоята

сексуалност и на практика да повлияят на твоето

самочувствие.
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Календар

èÛ·ÂÚÂÚ

Всяко момиче и момче преминава през пубертета някъде

между 8 и 18-годишна възраст. Това е преходът на

момичето в жена и на момчето в мъж, когато половите

органи се уголемяват и се развиват и когато тялото се

подготвя и става способно да създава деца. По време на

пубертета тялото ти се променя бързо и това може да

бъде както тревожно, така и вълнуващо. Промените

могат да ти накарат да се чувстваш горд/а и щастлив/а,

но също и объркан/а или притеснен/а, или всичко това

накуп. Често медиите или рекламите, твоите приятели,

семейството или връстниците ти опитват да ти влияят за

това, как трябва да изглеждаш, как да се държиш и кои

хора да възприемаш за привлекателни. Всеки един от

тези избори е важен и ти трябва да го направиш сам/а.

Има много пътеки, по които да поемеш.

åÂÌÒÚÛ‡ˆËfl

Момичетата се раждат с хиляди яйцеклетки в двата си

яйчника (вж. речника). След пубертета от единия или от

другия яйчник всеки месец се отделя по една

яйцеклетка. Това се нарича овулация и става около 14

дни преди датата на мензиса. Ако яйцеклетката не бъде

оплодена от сперматозоид (вж. речника), тя умира.
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Всеки месец матката се подготвя за евентуална

бременност и лигавицата й се уплътнява и омеква.

Когато тяло ти разбере, че няма оплодена яйцеклетка,

лигавицата и яйцеклетката се изхвърлят извън тялото във

вид на менструация (мензис). Яйцеклетката не може да

се види, защото е много мъничка. Менструален цикъл

е периодът от първия ден на мензиса до деня преди

започването на следващия мензис. Цикълът може да

е различно дълъг – от 21 дни до 40 дни. За попиване на

кръвта по време на менструация можеш да използваш

дамски превръзки или тампони. За да пресметнеш кога

ще бъде следващият мензис, можеш да използваш

календарче, но не всички жени имат редовен цикъл.

Промените в хормоналното състояние преди и по

време на мензиса могат да влияят на настроението ти.

Около момента на овулация може да се чувстваш

енергична и секси а също потисната, раздразнителна

и заядливa малко преди започване на мензиса. Може да

усещаш наболяване в гърдите или те да се уголемят, а по

лицето ти може да се появи акне. Така всеки месец се

освобождава по една яйцеклетка, докато жената стигне

онзи етап в живота си, известен като менопауза. Това

обикновено става, когато жената е към края на 40-те или

през 50-те. След този етап менструацията спира и жената

не забременява.

Ако имаш силни болки по време на мензиса или те

притеснява нещо – потърси съвет от лекар или от

Асоциацията за семейно планиране.
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èÓÏÂÌË ÔÂÁ ÔÛ·ÂÚÂÚ‡,
ÍÓËÚÓ Á‡Òfl„‡Ú Í‡ÍÚÓ

ÏÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë ÏÓÏË˜ÂÚ‡Ú‡

■ ÔÓ‡ÒÚ‚‡¯, Ì‡ÚÂÊ‡‚‡¯, ÏÛÒÍÛÎËÚÂ ÚË ÒÂ

‡Á‚Ë‚‡Ú

■ ÔÓÎÓ‚ËÚÂ ÚË Ó„‡ÌË ÒÂ Û„ÓÎÂÏfl‚‡Ú

■ ÏÓÊÂ¯ ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡¯ ‰Âˆ‡

■ „Î‡Ò˙Ú ÚË ÒÚ‡‚‡ ÔÓ-ÔÎ˙ÚÂÌ

■ ÊÎÂÁËÚÂ ‚ ÍÓÊ‡Ú‡ ÚË ÒÂ ‡ÍÚË‚ËÁË‡Ú Ë ÏÓÊÂ ‰‡

ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡Ú ‡ÍÌÂ

■ ÔÓÚÌËÚÂ ÚË ÊÎÂÁË ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú

■ ÔÓfl‚fl‚‡ ÒÂ ÓÍÓÒÏfl‚‡ÌÂ ÔÓ‰ ÏË¯ÌËˆËÚÂ ÚË

Ë ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚ËÚÂ Ó„‡ÌË

■ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÚÓ ÚË ÏÓÊÂ flÁÍÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌfl

■ ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ¯ ‰‡ ËÁÔËÚ‚‡¯ ÒÂÍÒÛ‡ÎÌÓ

ÔË‚ÎË˜‡ÌÂ Í˙Ï ıÓ‡ ÓÚ ‰Û„Ëfl ËÎË ÓÚ Ú‚Ófl ÔÓÎ
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èÓÏÂÌË, ÍÓËÚÓ Á‡Òfl„‡Ú
ÏÓÏË˜ÂÚ‡Ú‡

■ „˙‰ËÚÂ ÚË ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÛÒÂ˘‡¯

Ì‡·ÓÎfl‚‡ÌÂ ‰ÓÍ‡ÚÓ ÔÓ‡ÒÚ‚‡Ú

■ Á˙Ì‡Ú‡ Ì‡ „˙‰ËÚÂ ÚË Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ËÁÔ˙Í‚‡Ú

■ ·Â‰‡Ú‡ ÚË ÒÂ Á‡Í˙„ÎflÚ

■ ‡Á‚Ë‚‡Ú ÒÂ ÔÓÎÓ‚ËÚÂ ÚË Ó„‡ÌË, flÈ˜ÌËˆËÚÂ

Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú flÈˆÂÍÎÂÚÍË

■ Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙Í ‚ ÔÛ·ÂÚÂÚ‡ Á‡ÔÓ˜‚‡

ÏÂÌÒÚÛ‡ˆËflÚ‡ (ÏÂÌÁËÒ‡)

èÓÏÂÌË, ÍÓËÚÓ Á‡Òfl„‡Ú
ÏÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡

■ „˙‰ÌËflÚ ÚË ÍÓ¯ Ë ‡ÏÂÌÂÚÂ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú

■ ÎËˆÂÚÓ ÚË Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÍÓÒÏfl‚‡, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ

ÓÍÓÒÏflÚ Ë „˙‰ËÚÂ

■ ÔÂÌËÒ˙Ú Ë ÚÂÒÚËÒËÚÂ ÒÂ Û„ÓÎÂÏfl‚‡Ú

■ ÚÂÒÚËÒËÚÂ Ô‡‰‡Ú ‚ ÒÍÓÚÛÏ‡ Ë Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡

ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰Ë

■ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë¯ ÂÂÍˆËfl ·ÂÁ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ

■ ˘Â ËÁÔËÚ‡¯ Ô˙‚‡Ú‡ ÂflÍÛÎ‡ˆËfl, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÚ ÔÂÌËÒ‡

ËÁÚË˜‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, Ì‡Â˜ÂÌ‡ ÒÂÏÂÌÌ‡ (ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡

ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÔË¯)
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Основни факти

åÂÒÚÌË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË

Средната възраст на започване на полов живот

в България е 16–17 години като бележи тенденция към

спадане. Най-популярен е моделът за сексуален живот

с един постоянен партньор. Най-разпространеният

начин за предпазване от нежелана бременност все още

е прекъснатият полов акт. Абортът също все още се

разглежда като контрацептивен метод. Сред другите

средства за предпазване най-разпространен

е презервативът, а хормоналните таблетки са на второ

място по популярност.

á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó: ïÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎÌËflÚ ÒÚ‡ÚÛÚ ÌÂ

Â Â„Î‡ÏÂÌÚË‡Ì ‚ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó.

Ä·ÓÚ: ê‡ÁÂ¯ÂÌÓ Â ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ ÔÓ

ÊÂÎ‡ÌËÂ ‰Ó 12-Ú‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡ ÓÚ ·ÂÏÂÌÌÓÒÚÚ‡

Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ·ÓÎÌË˜ÌÓ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ.

Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‚˙¯ÂÌ Ë ‡·ÓÚ ‰Ó 20-Ú‡Ú‡

ÒÂ‰ÏËˆ‡ ÔÓ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍË ÔÓÍ‡Á‡ÌËfl. á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ

Ì‡ ‡·ÓÚ Ì‡ ÏÓÏË˜ÂÚ‡ ÔÓ‰ 18-„Ó‰Ë¯Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ ÒÂ

ËÁËÒÍ‚‡ ÔËÒÏÂÌÓ Ò˙„Î‡ÒËÂ Ì‡ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ.

ëÂÍÒÛ‡ÎÌÓ Ì‡ÒËÎËÂ: ÇÒflÍÓ ÒÂÍÒÛ‡ÎÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ,

ËÁ‚˙¯ÂÌÓ ÔÓ Ì‡ÒËÎÒÚ‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ Ì‡ ıÓÏÓ-

ËÎË ıÂÚÂÓÒÂÍÒÛ‡ÎÌ‡ ÓÒÌÓ‚‡, ÔÓ‰ÎÂÊË Ì‡ Ò˙‰Â·ÌÓ

ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ ÔÓ ç‡Í‡Á‡ÚÂÎÌËfl ÍÓ‰ÂÍÒ Ì‡ Å˙Î„‡Ëfl.
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Предпазни мерки

Ако си подготвен/а, може да имаш по-голям избор, по-

голяма свобода и повече удоволствие. Ако искаш да си

сексуално активен/на, сексът трябва да е удоволствие, но

всичко трябва да е също добре обмислено. Ако искаш да

избегнеш нежелана бременност и болести, предавани по

полов път (БПП), трябва да използваш предпазни средства

– контрацептиви. Ето списък с контрацептивите, които

можеш да използваш за предпазване от забременяване.

Някои от тях също предлагат защита и срещу БПП. Ако

имаш въпроси, притеснения и трудности, консултирай

се с асоциацията за семейно планиране или

с лекар–гинеоколог.

å˙ÊÍË ÍÓÌÚ‡ˆÂÔÚË‚Ë

ÔÂÁÂ‚‡ÚË‚: Ì‡Ô‡‚ÂÌ Â ÓÚ Ú˙ÌÍ‡ Î‡ÚÂÍÒÓ‚‡ „ÛÏ‡;

ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔÂÁÂ‚‡ÚË‚Ë Ò‡ ÔÓÍËÚË Ò˙Ò ÒÔÂÏËˆË‰Ë –

ıËÏË˜ÂÒÍË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÛÌË˘ÓÊ‡‚‡Ú

ÒÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰ËÚÂ

Í‡Í ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ – Ì‡ıÎÛÁ‚‡ ÒÂ ÔÂ‰Ë ÔÓÎÓ‚Ëfl ‡ÍÚ

‚˙ıÛ ÔÂÌËÒ‡, ÍÓÈÚÓ Â ‚ ÂÂÍˆËfl

ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ – Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÎÂÒÌÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡; ·ÂÁ

ÙËÁË˜ÂÒÍË ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÂÙÂÍÚË, ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ

Åèè Ë ‚ËÛÒ‡ Ì‡ ëèàç (‚ËÊ ïàÇ)

ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË – ÌÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ

ÂÙÂÍËÍ‡ÒÂÌ Í‡ÚÓ ÍÓÌÚ‡ˆÂÔÚË‚; ÏÓÊÂ ‰‡

ÔÂÍ˙ÒÌÂ ÒÂÍÒÛ‡ÎÌËfl ‡ÍÚÔ


Â
‰

Ô
‡

Á
Ì

Ë
 Ï

Â


Í
Ë

 –
 Ï

˙
Ê

Í
Ë

 Í
Ó

Ì
Ú


‡

ˆ
Â

Ô
Ú

Ë
‚

Ë

8



ÜÂÌÒÍË ÍÓÌÚ‡ˆÂÔÚË‚Ë

é‡ÎÌË ÍÓÌÚ‡ˆÂÔÚË‚Ë: Ú‡·ÎÂÚÍË, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë

ıÓÏÓÌË, ÍÓËÚÓ ÔÂÍ‡Úfl‚‡Ú ÓÚ‰ÂÎflÌÂÚÓ Ì‡

flÈˆÂÍÎÂÚÍË ÓÚ flÈ˜ÌËˆËÚÂ

Í‡Í ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú – Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔËflÚ

‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ 21 ‰ÌË, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ô‡‚Ë 

7-‰ÌÂ‚Ì‡ Ô‡ÛÁ‡

ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ – ÎÂÒÌÓ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú; ÏÓÊÂ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎflÚ

·ÓÎÍËÚÂ ÔË ÏÂÌÁËÒ; ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚflÚ ÌflÍÓË

ÙÓÏË Ì‡ ‡Í Ì‡ ¯ËÈÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÍ‡Ú‡

ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË – Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔËflÚ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ; ÌÂ

ÔÂ‰Ô‡Á‚‡Ú ÒÂ˘Û Åèè/ëèàç; ÊÂÌË, ÍÓËÚÓ ‚ÁÂÏ‡Ú

ÚÂÁË ı‡Ô˜ÂÚ‡ Ë ÔÛ¯‡Ú, Ò‡ Ò ÔÓ-„ÓÎflÏ ËÒÍ ‰‡ ‡Á‚ËflÚ

ÚÓÏ·ÓÁ‡ (Ò˙ÒËÂˆË ‚ Í˙‚Ú‡) Ë ‰‡ ËÏ‡Ú ÔÓ·ÎÂÏË Ò˙Ò

Ò˙ˆÂÚÓ

Ç˙ÚÂÏ‡ÚÓ˜Ì‡ ÒÔË‡Î‡: ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚‡ Ú˙·Ë˜Í‡ Ò

Ì‡‚ËÚ‡ ÓÍÓÎÓ ÌÂfl ÏÂ‰Ì‡ ÊË˜Í‡

Í‡Í ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ – ÔÓÒÚ‡‚fl ÒÂ ‚ Ï‡ÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÊÂÌ‡Ú‡ ÓÚ

ÎÂÍ‡-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ

ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ – ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÌÂ ÓÚ

Á‡·ÂÏÂÌfl‚‡ÌÂ

ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË – ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‚Ë¯Ë ËÒÍ‡ ÓÚ

‚˙ÁÔ‡ÎËÚÂÎÌË ·ÓÎÂÒÚË; ÌÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ì‡

ÌÂ‡Ê‰‡ÎË ÊÂÌË; ÌÂ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ Åèè/ëèàç

ÑË‡Ù‡„Ï‡: ÏÂÍ‡ „ÛÏÂÌ‡ ¯‡Ô˜Ëˆ‡, ÍÓflÚÓ ÒÂ ÒÎ‡„‡

‚˙ıÛ ¯ËÈÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÍ‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ÔÓÔÂ˜Ë Ì‡

ÒÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰ËÚÂ ‰‡ ÔÓÌËÍÌ‡Ú ‚ Ï‡ÚÍ‡Ú‡

Í‡Í ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ – ÔÓÒÚ‡‚fl ÒÂ ‰˙Î·ÓÍÓ ‚˙‚

‚Î‡„‡ÎË˘ÂÚÓ ÔÂ‰Ë ÔÓÎÓ‚ ‡ÍÚ Ë ÒÂ ÓÒÚ‡‚fl Ú‡Ï Á‡

ÌflÍÓÎÍÓ ˜‡Ò‡ ÒÎÂ‰ ÔÓÎÓ‚Ëfl ‡ÍÚ

ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ – ·ÂÁ ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÂÙÂÍÚË ÔË ÊÂÌ‡Ú‡;
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ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÂ‰Ô‡ÁË ÓÚ ‡Í Ì‡ ¯ËÈÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÍ‡Ú‡ Ë

ÌflÍÓË Åèè; ‚Â‰Ì˙Ê Ì‡„Î‡ÒÂÌ‡ – ÌÂ ÔÂ˜Ë Ì‡ ÔÓÎÓ‚Ëfl

‡ÍÚ

ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË – ÔÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ Ë̀ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÎ‡ÌË‡;

Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂ Ò˙Ò ÒÔÂÏËˆË‰ÂÌ

ÍÂÏ; ÊÂÌ‡Ú‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Û˜Ë Í‡Í ‰‡ fl ËÁÔÓÎÁ‚‡;

ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ ÎËˆÂ Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÂˆÂÌË ‡ÁÏÂ‡ Ë̀ Ë ‰‡

fl Ì‡„Î‡ÒË ÔÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú;

ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Ë ÔË ÛÔÓÚÂ·‡; Úfl·‚‡ Â‰Ó‚ÌÓ ‰‡

ÒÂ ÔÓ‚Âfl‚‡, ‰‡ÎË ‰Ó·Â Ô‡Ò‚‡ ‚˙ıÛ ¯ËÈÍ‡Ú‡ Ì‡

Ï‡ÚÍ‡Ú‡

ÜÂÌÒÍË ÔÂÁÂ‚‡ÚË‚: „˙‚Í‡‚‡ Ú˙·‡, Ì‡Ô‡‚ÂÌ‡ ÓÚ

ÙËÌ‡ ÒËÌÚÂÚË˜Ì‡ Ì‡Ï‡ÁÌÂÌ‡ Ï‡ÚÂËfl, Á‡Ú‚ÓÂÌ‡

‚ Â‰ËÌËfl Í‡È, ÍÓflÚÓ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÔÓÍË‚‡ ‚Î‡„‡ÎË˘ÂÚÓ

Í‡Í ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ – ‚˙‚ÂÊ‰‡ ÒÂ ‰˙Î·ÓÍÓ ‚˙‚

‚Î‡„‡ÎË˘ÂÚÓ ÔÂ‰Ë ÔÓÎÓ‚ ‡ÍÚ

ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ – ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ ÌflÍÓË Åèè Ë ïàÇ

ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË – ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÂÍ˙ÒÌÂ ÒÂÍÒÛ‡ÎÌËfl ‡ÍÚ;

ÊÂÌ‡Ú‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ÁÌ‡Â Í‡Í ‰‡ „Ó ÒÎ‡„‡

àÌÊÂÍˆËfl: Ò˙‰˙Ê‡ ıÓÏÓÌ Í‡ÍÚÓ ÍÓÌÚ‡ˆÂÔÚË‚ÌËÚÂ

Ú‡·ÎÂÚÍË

Í‡Í ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ – ÔÓÒÚ‡‚fl ÒÂ ‚Â‰Ì˙Ê Ì‡ 3 ÏÂÒÂˆ‡,

Ì‡ 2 ÏÂÒÂˆ‡ ËÎË ‚ÒÂÍË ÏÂÒÂˆ, Á‡ ‰‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË

Ó‚ÛÎ‡ˆËfl

ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ – ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ‰Û„Ë

ÏÂÍË ‰Ó ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ËÌÊÂÍˆËfl

ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË – Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÌÊÂÍÚË‡Ì‡ ÓÚ

ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ ÎËˆÂ; ÏÓÊÂ ‰‡ ÔË˜ËÌË ÌÂÂ‰Ó‚ÂÌ ˆËÍ˙Î

ËÎË Ô˙ÎÌ‡ ÎËÔÒ‡ Ì‡ ÏÂÌÁËÒ; ÌÂ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ Åèè

Ë ïàÇ
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ÑÛ„Ë ÏÂÚÓ‰Ë

ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ‚˙Á‰˙Ê‡ÌËÂ:

Í‡Í ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ – ‰‚ÓÈÍ‡Ú‡ ËÏ‡ ÔÓÎÓ‚ ‡ÍÚ ‚ ÔÂËÓ‰,

‚ ÍÓÈÚÓ ÌÂ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ÊÂÌ‡Ú‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡·ÂÏÂÌÂÂ,

Ì‡ÔËÏÂ – ÚÓ˜ÌÓ ÔÂ‰Ë ËÎË ÒÎÂ‰ ÏÂÌÁËÒ

ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ – ÌflÏ‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÂÙÂÍÚË

ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË – ÚÛ‰ÌÓÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰Ë ÏÂÌÁËÒ‡

Ë Ó‚ÛÎ‡ˆËflÚ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË ÏÎ‡‰Ë ÊÂÌË; ÌÂ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡

ÓÚ Åèè/ïàÇ

ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÓ‚Ëfl ‡ÍÚ:

Í‡Í ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ – Ï˙Ê˙Ú ËÁ‚‡Ê‰‡ ÔÂÌËÒ‡ ÒË ÓÚ

‚Î‡„‡ÎË˘ÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÓflÚ‡ Ô‡ÚÌ¸ÓÍ‡ ÔÂ‰Ë ÂflÍÛÎ‡ˆËfl

ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ – ÌflÏ‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÂÙÂÍÚË

ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË – ÏÂÚÓ‰˙Ú ÌÂ Â ÒË„ÛÂÌ Ë ÂÙËÍ‡ÒÂÌ,

Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, ÍÓflÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎfl ÔÂ‰Ë

ÂflÍÛÎ‡ˆËflÚ‡, ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ ÒÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰Ë; ÌÂ

ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ Åèè Ë ëèàç

ëÔÂ¯Ì‡ ÍÓÌÚ‡ˆÂÔˆËfl

Медицински специалист или клиника за семейно

планиране може да предпише специални

контрацептиви в рамките на 72 часа след половия акт

(извършен без никакви предпазни средства). Другата

възможност е поставянето на спирала най-късно до

5 дни след половия акт.
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ëÚÂËÎËÁ‡ˆËfl

Вазектомия при мъжете и стерилизация при жените – това

са медицинските варианти, които се прилагат или по

здравословни причини, или като постоянно средство

срещу забременяване. Ако хората ги избират като форма на

контрацепция, те обикновено го правят в по-късен етап на

живота си, когато са напълно сигурни, че вече не искат да

имат деца. Вазектомията и стерилизацията са хирургически

операции с необратими последици и не трябва да се

предприемат без консултация с лекар, на когото имате

доверие, или с Асоциацията за семейно планиране.

çÂ ‚ÒË˜ÍË ÓÚ ÚÂÁË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚

Å˙Î„‡Ëfl. èÓÔËÚ‡È Ú‚Ófl ÎÂÍ‡ ËÎË

ÄÒÓˆË‡ˆËflÚ‡ Á‡ ÒÂÏÂÈÌÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ (‚Ê.

«ÍÓÌÚ‡ÍÚË»)

Вълнуващи моменти

Никой от нас не може да каже точно как ще се наслади на

своите преживявания. Става дума за партньори, секс и

удоволствие. Тези преживявания включват проучване,

опознаване на тялото ти или тялото на друг човек.

Добро начало на сексуалната ти активност

е изследване на твоето тяло. Това ще ти накара да

се чувстваш по-уверен/а, че знаеш как то изглежда,

как се чувства и как реагира. Мастурбацията

е разширяване на този вид опознаване.Ò
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Мастурбация означава игра, масажиране и разтриване на

половите органи. Тя е форма на сексуално изразяване

и може да намали сексуалното напрежение. В някои

култури се смята, че мастурбацията може да ти навреди,

но това не е доказано от медицината. Така че, независимо

какво ще ти кажат хората, нищо лошо няма да ти се

случи, ако мастурбираш. Но, разбира се, не трябва да го

правиш, ако не искаш.

За партньорите

Сексуалните отношения между мъжете и жените се

наричат хетеросексуални. Сексуалните отношения между

партньори от един и същи пол се наричат хомосексуални.

Хомосексуалните мъже са мъже, които се привличат

сексуално от мъже. Лесбийките са жени, които се

привличат сексуално от жени. Някои хора са наясно, че

са хомосексуални от много ранна възраст и въобще не се

притесняват от това. Някои може да не знаят, а други да

крият своите чувства, тъй като се страхуват или се

срамуват, че се чувстват различни. Мнозина сега смятат,

че сексуалните предпочитания са лична работа, но

въпреки това животът на хомосексуалния човек може да

бъде много труден, поради предразсъдъците за

хомосексуалността. В някои страни хомосексуалността все

още е забранена от закона. Хомосексуалните хора са

съвсем като другите – всеки прави секс по начина, които

най-добре го задоволява. Той е различен за различните
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хора и при различните сексуални връзки. Вашите

сексуални предпочитания може да се променят. Някои

хора са сексуално активни и с мъже, и с жени. Това се

нарича бисексуалност.

Повечето сексуални отношения, независимо дали

между хора от различен или от един и същи пол,

обикновено включват докосване, вълнение

и привързаност. Сексуалността може да се изразява както

в чувства, така и във физически действия. Положителните

отношения между партньорите могат да повлияят пряко

върху сексуалната им връзка и върху усещанията им за

близост. Някои хора смятат, че не може да има секс без

любов. Други може да нямат постоянен партньор и пак да

се радват на активни сексуални връзки. Секс и любов не

са съвсем едно и също. За някои хора, обаче, любов и секс

вървят заедно.

Медиите често представят секса ту като вънуващ

физически акт без рискове, ту като вреден, неестествен

и опасен. Вземането на решение за сексуална връзка може

да е голямо решение и е важно да знаеш последиците от

него. Всичко може да е чудесно, но след това да се

чувстваш виновен/на и разочарован/а, ако смяташ, че не

си взел/а правилно решение и не си се чувствал/а готов/а.

Някои хора решават да имат секс от любопитство или под

натиска на партньора си, от желание да доставят

удоволствие на другия човек или защото техните

приятели правят това. Други хора решават, че искат да

изчакат докато се оженят или докато добре опознаят

другия човек. Това понякога е решение, което вземаш на

момента, но не винаги изборът е лесен. Не забравяй, чеÁ
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можеш да кажеш «Не». Независимо обаче дали ще кажеш

«Да» или «Не», мисли за последиците, както и за

удоволствието.

Избор на «горещи точки»

На първо място, всичко зависи от самият теб, и това, че

разрешаваш на себе си да се наслаждаваш на собствените

ти сексуални чувства. Най-удовлетворителният начин да

стигнеш до най-добрата възможна крайна точка е чрез

добро общуване. В помощ може да е ясното изрязяване

на желанията.

■ åÓÊÂ ‰‡ ËÒÍ‡¯ ‰‡ Ô‡‚Ë¯ ÌÂ˘Ó, ÍÓÂÚÓ Ú‚ÓflÚ

Ô‡ÚÌ¸Ó ÌËÍÓ„‡ ‰ÓÒÂ„‡ ÌÂ Â Ô‡‚ËÎ.

■ åÓÊÂ ‰‡ ËÒÍ‡¯ ‰‡ ËÏ‡¯ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ËÎË ÔÓ-˜ÂÒÚÓ

ÒÂÍÒ ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ú‚Ófl Ô‡ÚÌ¸Ó

■ åÓÊÂ ‰‡ ËÒÍ‡¯ ·Â·Â

■ åÓÊÂ ‰‡ ÌÂ ËÒÍ‡¯ ·Â·Â

■ åÓÊÂ ‰‡ ÌÂ ÁÌ‡Â¯ ÍÓÎÍÓÚÓ Ú‚ÓflÚ Ô‡ÚÌ¸Ó ÁÌ‡Â

Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌËfl ÒÂÍÒ

■ åÓÊÂ ‰‡ ÁÌ‡Â¯ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Ú‚Ófl Ô‡ÚÌ¸Ó Á‡

·ÂÁÓÔ‡ÒÌËfl ÒÂÍÒ

■ åÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡¯ ÔÓ‚Â˜Â ËÎË ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÔËÚ ÓÚ Ú‚Ófl

Ô‡ÚÌ¸Ó

■ åÓÊÂ ‰‡ ËÒÍ‡¯ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌË¯ Ù‡ÌÚ‡ÁËËÚÂ ÒË Ò˙Ò

Ò‚Ófl Ô‡ÚÌ¸Ó
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Тези различия могат да бъдат преодолени като

разговаряш с партньора си и заедно обсъдите

нуждите и желанията си. Това може да е нещо

твърде трудно в началото. Няма правилен или

погрешен начин да се прави секс. Има много

начини да изразите взаимно чувствата си. Тялото ти

ще ти подскаже какво ти харесва. Понякога целуването

е достатъчно. Вашите сексуални желания може да

включват взаимна мастурбация, орален секс (галене

с устни и език на половите органи на партньора), може

да сте буйни или нежни един към друг, да имате полов

акт (вагинален и анален). Това, което можете да правите

заедно е толкова безкрайно колкото вашето въображение.

Вагинален секс

Това е вероятно най-често практикуваният секс между

хетеросексуални двойки. Тази форма на секс
с проникване е известен също като «полов
акт» като пенисът на мъжа навлиза във влагалището на

жената и е възможно забременяване. След като пенисът

е във влагалището, единият или двамата партньори

извършват движения с тазовете си, така че пенисът се

придвижва напред-назад в променящ се ритъм. Това
може да продължи от няколко минути
до повече от час и обикновено завършва

с върховна възбуда, наречена оргазъм.

Половият акт може да се окаже труден, особено когатоË
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ти е за пръв път или ако си притеснен. Целувките,

ласките и прегръдките, известни като «любовна
игра», възбуждат както мъжа, така и жената. Повечето

мъже получават ерекция доста бързо и са готови. Жените

може да се нуждаят от по-дълга сексуална игра, за да се

възбудят достатъчно, така че влагалището да се разшири

достатъчно и да позволи на пениса да навлезе

безболезнено. Когато жената е сексуално възбудена,

тялото ѝ освобождава секрети, които подпомагат

проникването на пениса. Има много различни варианти

на полов акт – така че бъди готов/а за различни нови

преживявания, при които ще откриеш кое носи най-

голямо удовлетворение на тебе и на твоя партньор.

Оргазъм

Сексът е свързан с възбуда и може да доведе

до оргазъм, който предизвиква изключително приятни

усещания за мъжете и жените. За да достигнеш до оргазъм

с партньора си може да е необходима практика и добро

общуване. Важно е да осъзнаеш, че не си се провалил, ако

партньорът ти не е имал оргазъм едновременно с тебе

или ако въобще не си стигнал до оргазъм.

Оргазмът ще настъпи, когато пенисът и

клиторът (вж. речника) са достатъчно стимулирани.

Оргазмът се изразява в поредица свивания на мускулите на

половите органи. Усещането е за пулсирания и вълни,

които се понасят по цялото тяло като предизвикват чувство
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на силно удоволствие, последвано от разпускане. В момента

навърховна възбуда на мъжа от пениса му излиза семенна

течност. (Мъжете могат да имат оргазъм и без еякулация).

Почти всяка жена може да достигне до
оргазъм само чрез стимулиране на
клитора. Малко са тези, които могат да достигнат до

оргазъм без възбуждане на клитора. Жените също имат

оргазъм чрез стимулиране на влагалището. Единият

партньор може да стигне до оргазъм преди другия и не
всеки път, когато правите секс, може да
стигнете до оргазъм. Мозъкът играе толкова

голяма роля в сексуалния живот, колкото и тялото. Затова

нашите мисли и чувства, фантазии и желания допринасят

за сексуалната възбуда.

Проблемни ситуации

Всички можем да изпаднем в трудно положение –

понякога, защото сме направили грешка; понякога, защото

нещата не стават, така както сме ги предвидили или защото

не сме били наясно какво искаме да направим.

èêéÅãÖåçà ëàíìÄñàà

■ äÓ„‡ÚÓ ÒÚ‡‚‡ ÌÂ˘Ó ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓ

■ äÓ„‡ÚÓ ÌÂ ÒÂ ‡Á·Ë‡¯ Ò Ô‡ÚÌ¸Ó‡ ÒË

■ äÓ„‡ÚÓ ÒË Ò ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ÍÓflÚÓ ÌÂ ÒË ËÁ·‡Î/а

■ äÓ„‡ÚÓ ÚË Â ÒÚ‡ı ËÎË ÌÂ˘‡Ú‡ ËÁÎËÁ‡Ú ËÁ‚˙Ì 

Ú‚Ófl ÍÓÌÚÓÎ
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Цената, която трябва 
да предвидиш

í‚ÓflÚ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ

Да си в безопасност понякога изглежда глупаво и досадно,

но безопасността може да ти помогне да избегнеш

забременяване. Тя може да те предпази от заболяване и да

ти помогне да имаш приятелите и връзките, които искаш.

Добре е да се чувстваш в безопасност, особено ако си

някъде, където никога не си бил преди.

Може да се случи така, че от тебе да поискат или дори

от тебе да се очаква да влезеш в сексуален контакт

с някой, с когото не ти се иска да имаш секс. Този човек

може да е прекалено настоятелен или дори да използва

сила. Може да не го познаваш. Възможно е пък да го

познаваш много добре или дори да си свързан/а с него

по някакъв начин. Често такъв човек е в силната позиция

или може да се опита да ти заплашва, да ти изнудва или

да ти подкупи. Това се нарича насилие. Това, което такъв

човек прави, може да е незаконно, но може и да

е опасно. Ако се чувстваш в затруднено положение,

потърси съвет от някой, на когото абсолютно се

доверяваш и който ще ти окаже подкрепа. Това може да

е член на семейството ти или някой извън него.

Запомни, ти не си виновен/на. Твоето добро

сексуално състояние не се постига нито с насилие, нито

със заплащане. То зависи от доверието и удоволствието.
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Когато казваш «Да» – това може да означава «да», но

когато казваш «Не» – това винаги означава
«не».

Рискове

Двата начина да избегнеш нежелана бременност или

болести, предавани по полов път (БПП), включително

СПИН, са или въобще да нямаш секс с никого, или да

практикуваш по-безопасен секс. Няма, обаче, такова нещо

като напълно безопасен секс.

По-безопасен секс можеш да имаш като използваш

презервативи.

Заразяването с БПП става чрез сексуален контакт. Най-

често срещаните БПП са – генитални херпеси, микоза,

хламидии, сифилис, гонорея, трихомоназа и ХИВ –

вирусът на СПИН.

ÊÂÌ‡Ú‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓÚ˙ÒË ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡

ÔÓÏÓ˘ ÔË ‚ÒÂÍË ÓÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÒËÏÔÚÓÏË:

■ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÚ ‚Î‡„‡ÎË˘ÂÚÓ Ò ÌÂÓ·Ë˜‡ÂÌ ˆ‚flÚ,

ÏËËÁÏ‡ ËÎË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó

■ ·ÓÎÍ‡ ËÎË Ô‡ÂÌÂ ÔË ÛËÌË‡ÌÂ

■ ·ÓÎÍ‡ Ë ˘ËÔ‡ÌÂ ÓÍÓÎÓ ‚Î‡„‡ÎË˘ÂÚÓ

■ ·ÓÎÍ‡ ÔË ÔÓÎÓ‚ ‡ÍÚ

■ ‡ÌË˜ÍË ËÎË ÔË¯ÍË ÓÍÓÎÓ ‚Î‡„‡ÎË˘ÂÚÓ
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Ï˙Ê˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓÚ˙ÒË ÎÂÍ‡ÒÍË Ò˙‚ÂÚ

ÔË ‚ÒÂÍË ÓÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÒËÏÔÚÓÏË:

■ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÚ ÔÂÌËÒ‡ 

■ Ô‡ÂÌÂ ‚ ÔÂÌËÒ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÛËÌË‡ÌÂ ËÎË

‚Â‰Ì‡„‡ ÒÎÂ‰ ÛËÌË‡ÌÂ

■ ‡ÌË˜ÍË, ıÂÔÂÒË ËÎË ÔË¯ÍË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡

„ÂÌËÚ‡ÎËËÚÂ ËÎË ÔÓ ‰Û„Ë ˜‡ÒÚË Ì‡ ÚflÎÓÚÓ

Í‡Í‚Ó ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡, ‡ÍÓ ÌÂ ÔÓÚ˙ÒË¯ Ò˙‚ÂÚ:

■ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡Á·ÓÎÂÂ¯ ÚÂÊÍÓ, ·ÓÎÂÒÚÚ‡ ‰‡

ÔË˜ËÌË ÌÂÓ·‡ÚËÏË ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë ‰‡ ÌÂ ÏÓÊÂ¯

‰‡ ËÏ‡¯ ‰Âˆ‡

Повечето БПП се лекуват. Твоят лекар или консултант по

семейно планиране ще ти каже как да се изследваш за

такива инфекции. Понякога няма никакви признаци,

например – ако се заразиш с хламидии, затова винаги

е по-добре да се предпазваш и разбира се – да

предпазваш своя партньор като използваш презерватив.
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ХИВ/СПИН

Вирусът на СПИН – ХИВ вирусът (вирус на имунната

недостатъчност при човека) разрушава имунната

система. СПИН (Синдром на придобитата имунна

недостатъчност) е следствието от заразата с ХИВ. Тялото

не е в състояние да се бори с целия кръг инфекции

и заболявания, на които е изложено.

ХИВ не може да се предаде през здрава
кожа, през преграда от гума, тоест –

презерватив, и не може да живее дълго
извън човешкото тяло. Вирусът не може
да бъде предаден чрез обикновен
контакт, целувка, мастурбация,
ръкуване, от седалка на тоалетна или

чрез използване на общи прибори за
хранене. Той не може да бъде хванат при

ухапване от насекоми.

Два са основните начина на предаване на вируса от

един човек на друг. Единият – когато семенна или

вагинална течност от заразен човек навлезе в тялото на

друг човек по време на полов акт (вагинален или

анален). Другият начин е – от една кръвоносна система

към друга кръвоносна система, тоест когато кръв от

заразен човек влезе в тялото на друг човек. Поради тази

причина наркоманите, които използват едни и същи

заразени игли за спринцовки, са изправени пред риск,ï
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така както и хората, на които се прелива кръв чрез

системи, които не са стерилни. Жени, които са заразени

с ХИВ, могат да прехвърлят вируса на своето бебе по

време на бременността, при раждането или чрез

млякото при кърмене.

Когато вирусът влезе в тялото, се казва, че човекът е

ХИВ-положителен. Човек може да е ХИВ-положителен

без да знае това. Евентуални признаци и симптоми на

ХИВ/СПИН са: загуба на повече от 10 на сто от теглото,

треска в продължение повече от месец, отпадналост,

нощно изпотяване. Хората може да са заразени, т.е. да са

ХИВ-положителни,в продължение на много години

преди да се разболеят от СПИН. ХИВ не подбира хората

и не предпочита определени групи хора. Това е просто

болест, която се предава при рисково
поведение. Може да засегне всички ни, но може да

бъде избегната.

ÄÍÓ ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ‚‡¯ Ë ËÒÍ‡¯ ÔÓ‚Â˜Â
ËÌÙÓÏ‡ˆËfl:

É‡‰ÒÍË ÍÓÊÌÓ-‚ÂÌÂÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ,

ëÓÙËfl, ·ÛÎ. «ñ‡ ÅÓËÒ ßßß» 201, ÚÂÎ. 02/ 55 01 02

É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ Ó·Â‰ËÌÂÌËÂ ÒÂ˘Û ëèàç, ëÓÙËfl,

·ÛÎ. «ÑÓÌ‰ÛÍÓ‚» 131, ÂÚ. 2, ÚÂÎ. 02/ 943 48 58

îÓÌ‰‡ˆËfl «ä‡ÒÔ˙», ëÓÙËfl, ÛÎ. «ÉÛÍÓ» 47, 

ÚÂÎ. 99 37 41 17

Å˙Î„‡ÒÍ‡ ‡ÒÓˆË‡ˆËfl «ì˜ËÎË˘Â Ë Á‰‡‚Â»,

·ÛÎ. «Ñ. çÂÒÚÓÓ‚» 119, ÚÂÎ. 51 40 17, 

E-mail: BASH@netbg.com, 

website: http://www.netbg.com/bash
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Често задавани въпроси

åÓÊÂ ÎË ‰‡ Á‡·ÂÏÂÌÂÂ¯ ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú

Ô‡‚ËÚÂ ÒÂÍÒ?

Ñ‡, ‡ÍÓ ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ô‡ÚÌ¸ÓË Ò‡ ÔÓÎÓ‚Ó Ò˙ÁÂÎË Ë ÌÂ

ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÓÌÚ‡ˆÂÔÚË‚Ë.

åÓÊÂ ÎË ‰‡ Á‡·ÂÏÂÌÂÂ¯, ‡ÍÓ ËÏ‡¯ ÔÓÎÓ‚ ‡ÍÚ

‰ÓÍ‡ÚÓ ÒË ‚ ÏÂÌÁËÒ?

Ñ‡, Ú‡Í‡ Í‡ÍÚÓ Ë ‡ÍÓ Ô‡‚Ë¯ ÒÂÍÒ Ô‡‚, ‡ÍÓ ÒË

Ì‡Ô‡‚Ë¯ ËÎË ÌÂ ÒË Ì‡Ô‡‚Ë¯ ÔÓÏË‚Í‡ ÒÎÂ‰ ÒÂÍÒ‡.

åÓÊÂ ÎË ‰‡ ı‚‡Ì‡ Á‡‡Á‡, ‡ÍÓ ÌÂ ÒÚË„Ì‡

‰Ó Í‡fl?

Ñ‡.

ÄÌ‡ÎÌËflÚ ÒÂÍÒ Ò‡ÏÓ Á‡ ıÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎÌË Ï˙ÊÂ

ÎË Â?

çÂ. åÌÓ„Ó ıÂÚÂÓÒÂÍÒÛ‡ÎÌË ıÓ‡ ı‡ÂÒ‚‡Ú ‡Ì‡ÎÌËfl

ÒÂÍÒ, ÌÓ ‚ ÌflÍÓË ÒÚ‡ÌË Ú‡ÁË ÙÓÏ‡ Ì‡ ÒÂÍÒ Â

Á‡·‡ÌÂÌ‡.

ä‡Í ÎÂÒ·ËÈÍËÚÂ Ô‡‚flÚ ÒÂÍÒ ·ÂÁ ÔÂÌËÒ?

í‡Í‡, Í‡ÍÚÓ ‚ÒÂÍË ‰Û„, Ò ÓÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÚflÎÓÚÓ.

åÓÊÂ ÎË ‰‡ ÚË Ò‚˙¯Ë ÒÔÂÏ‡Ú‡?

çÂ. ÇÒÂÍË ÚÂÒÚËÒ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ‰ÌÂ‚ÌÓ ÓÍÓÎÓ 200

ÏËÎËÓÌ‡ ÒÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰‡.
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Речник

Важно е да се разбере какво представляват половите

и размножителните органи, да се знае как точно се

казват техните части и как действат. Речникът ще ти

помогне в това.

ÜÂÌÒÍÓÚÓ ÚflÎÓ

üÈ˜ÌËˆË: íÂ Ò‡ ‰‚‡, ‚ÒÂÍË Ò „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ·‡‰ÂÏ,

Ë ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú flÈˆÂÍÎÂÚÍË

å‡ÚÍ‡: åÛÒÍÛÎ Ò „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ë ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÎÍ‡,

Ó·˙Ì‡Ú‡ Ì‡‰ÓÎÛ ÍÛ¯‡, ÍÓflÚÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ ÌÂfl

ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ ·Â·Â

î‡ÎÓÔËÂ‚Ë Ú˙·Ë: ÚÂ Ò‡ ‰‚Â Ë Ò‚˙Á‚‡Ú flÈ˜ÌËˆËÚÂ

Ò Ï‡ÚÍ‡Ú‡

èËÍÓ˜ÂÌ ÏÂıÛ: ÚÓ·Ë˜Í‡ ÓÚ ÏÛÒÍÛÎÌ‡

Ë Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎÌ‡ Ú˙Í‡Ì, ‚ ÍÓflÚÓ ÒÂ Ò˙·Ë‡ ÛËÌ‡Ú‡

èËÍÓ˜ÂÌ Í‡Ì‡Î: Ú˙·Ë˜Í‡, ˜ÂÁ ÍÓflÚÓ ÛËÌ‡Ú‡ ËÁÎËÁ‡

ÓÚ ÔËÍÓ˜ÌËfl ÏÂıÛ

ÇÎ‡„‡ÎË˘Â (‚‡„ËÌ‡): Ú˙·‡, ‰˙Î„‡ ÓÍÓÎÓ 8 ÒÏ,

Ú˙„‚‡ ÓÚ ¯ËÈÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÍ‡Ú‡ Í˙Ï ‚ÛÎ‚‡Ú‡

Ë Á‡‚˙¯‚‡ ÏÂÊ‰Û Í‡Í‡Ú‡. ÇÎ‡„‡ÎË˘ÂÚÓ Â ÏÌÓ„Ó

ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓ Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡Á¯Ëfl‚‡ ÓÍÓÎÓ Ï˙ÊÍËfl

ÔÂÌËÒ ËÎË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Ê‰‡ÌÂ.

ÄÌÛÒ: ÓÚ‚Ó ‚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÒÂ‰‡ÎË˘ÂÚÓ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ

Á‡Ú‚‡fl ÓÚ 2 ÏÛÒÍÛÎ‡

òËÈÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÍ‡Ú‡ (ˆÂ‚ËÍÒ): Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â

Á‡Ú‚ÓÂÌ‡, ÌÓ Ï‡Î˙Í ÔÓˆÂÔ ÓÒË„Ûfl‚‡ ËÁÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡

Í˙‚Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÏÂÌÁËÒ
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äÎËÚÓ: ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Ó„‡Ì ‚ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡

ÊÂÌÒÍËÚÂ „ÂÌËÚ‡ÎËË, ‚ËÊ‰‡ ÒÂ Ò‡ÏÓ ‚˙ı˙Ú ÏÛ. 

èË ÒÂÍÒÛ‡ÎÌ‡ ‚˙Á·Û‰‡ ÍÎËÚÓ˙Ú ÒÂ Û„ÓÎÂÏfl‚‡

Ë ‚Ú‚˙‰fl‚‡ Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÙÓÍÛÒ˙Ú Ì‡ Ó„‡ÁÏ‡

å˙ÊÍÓÚÓ ÚflÎÓ

èÂÌËÒ: Ó„‡Ì ÓÚ ÔÓÂÒÚ‡ Ú˙Í‡Ì, ÍÓflÚÓ ÔË ‚˙Á·Û‰‡ ÒÂ

ËÁÔ˙Î‚‡ Ò Í˙‚, Û„ÓÎÂÏfl‚‡ ÒÂ Ë ÒÂ ‚Ú‚˙‰fl‚‡.

ëÂ‰Ì‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ÔÂÌËÒ‡ ÔË ÂÂÍˆËfl Â ÓÚ 12 ‰Ó

19 ÒÏ

èËÍÓ˜ÂÌ Í‡Ì‡Î: Ú˙·Ë˜Í‡Ú‡, ˜ÂÁ ÍÓflÚÓ ÛËÌ‡Ú‡

ËÁÚË˜‡ ÓÚ ÔËÍÓ˜ÌËfl ÏÂıÛ Ë ÔÂÁ ÍÓflÚÓ ÒÂÏÂÌÌ‡Ú‡

ÚÂ˜ÌÓÒÚ ËÁÎËÁ‡ ÓÚ ÔÂÌËÒ‡

ÉÎ‡‚‡ Ì‡ ÔÂÌËÒ‡: Ì‡ÏË‡ ÒÂ ‚ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÂÌËÒ‡

Ë Â Ò ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ „˙·Í‡

èÂÔÛˆËÛÏ: ÍÓÊË˜Í‡Ú‡, ÍÓflÚÓ ÔÓÍË‚‡ „Î‡‚‡Ú‡ Ì‡

ÔÂÌËÒ‡ Ë ÍÓflÚÓ ÔË ËÁÏË‚‡ÌÂ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‰˙Ô‡

Ì‡Á‡‰, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ˜ËÒÚË Ë ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„Ì‡Ú ËÌÙÂÍˆËË

é·flÁ‚‡ÌÂ: ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÔÛˆËÛÏ‡ ˜ÂÁ

ÓÔÂ‡ˆËfl, Ì‡Â˜ÂÌ‡ Ó·flÁ‚‡ÌÂ Ë ËÁ‚˙¯‚‡Ì‡ Ì‡

·Â·ÂÚ‡ ËÎË Ì‡ ÏÓÏ˜ÂÚ‡ Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÛÎÚÛÌ‡Ú‡

Ú‡‰ËˆËfl ËÎË ÂÎË„ËÓÁÌ‡Ú‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ËÎË ÔÓ‡‰Ë

ÏÂ‰ËˆËÌÒÍË ÔË˜ËÌË

ëÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰Ë: Ï‡ÎÍË ÍÎÂÚÍË Ò ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÔÓ‚Ë

Î˙ÊË˜ÍË. èË Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰

Ò flÈˆÂÍÎÂÚÍ‡ Ì‡ ÊÂÌ‡Ú‡ ÒÚ‡‚‡ ÓÔÎÓÊ‰‡ÌÂ Ë ÒÂ

Ò˙Á‰‡‚‡ ÌÓ‚‡ ÍÎÂÚÍ‡, Ì‡Â˜ÂÌ‡ Á‡Ó‰Ë¯.

ëÂÏÂÌÌ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ: ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, ‚ ÍÓflÚÓ ÔÎÛ‚‡Ú

ÒÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰ËÚÂ. ëÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰ËÚÂ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎflÚ

‚ ÒÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ‚ ÔËÍÓ˜ÌËfl Í‡Ì‡Î. Ç ÔËÍÓ˜ÌËfl

Í‡Ì‡Î Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÏËÌ‡‚‡ ÛËÌ‡Ú‡, ÌÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
Â
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ÂflÍÛÎ‡ˆËfl ÛËÌ‡Ú‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÒÏÂÒË Ò˙Ò

ÒÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰ËÚÂ. Ö‰Ì‡ ˜‡ÂÌ‡ Î˙ÊË˜Í‡ ÒÂÏÂÌÌ‡

ÚÂ˜ÌÓÒÚ Ò˙‰˙Ê‡ ÒÂ‰ÌÓ ‰Ó 300 ÏËÎËÓÌ‡

ÒÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰‡.

ëÍÓÚÛÏ: ÚÓ·Ë˜Í‡, ‚ ÍÓflÚÓ Ò‡ ÚÂÒÚËÒËÚÂ

íÂÒÚËÒË (ÚÂÒÚËÍÛÎË): ÏÂÍË Í˙„ÎË Ó„‡ÌË, ÍÓËÚÓ

ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰ËÚÂ

Девственост

Девствен е човек, който не е имал полов акт. На

отвора на влагалището на жената има мембрана, която

се нарича химен. Хименът може да бъде разкъсан при

физически упражнения, спортуване или при употреба

на тампони. Наличието на химен не е
знак за девственост. Някои хора смятат, че

хименът е единственото доказателство за девственост.

Осъществяването на полов акт за пръв път може да не е

особено приятно. Когато единият или двамата

партньори са девствени, много важно значение има

нежността и проявяването на разбиране. Хименът не е

стена, която трябва да бъде разбивана. Нито пък

е задължително да има кървене като доказателство, че

девствеността е загубена. Първият полов акт може да

бъде мъчителен и болезнен, както за мъжа, така и за

жената. Още при първия ти полов акт
можеш да забременееш.
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Бременност

За да бъде оплодена яйцеклетката, тя трябва да влезе

в контакт със сперматозоид. В момента на оргазма при

мъжа, сперматозоидите навлизат от тестисите в пениса

и след това избликват дълбоко във влагалището на

жената. Сперматозоидите се насочват към матката, за да

стигнат до яйцеклетка във фалопиевите тръби. Ако

тогава сперматозоид се съедини с яйцеклетка – жената

забременява. Яйцеклетката влиза в матката и започва да

расте като приблизително 9 месеца по-късно се ражда

бебе.

è˙‚ËÚÂ ÔËÁÌ‡ˆË Ì‡ ·ÂÏÂÌÌÓÒÚ Ò‡: ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ

Ì‡ ÏÂÌÁËÒ, „˙‰ËÚÂ Ò‡ Ì‡ÔÂ„Ì‡ÚË Ë ·ÓÎÂÁÌÂÌË,

„‡‰ÂÌÂ Ë ÔÓ‚˙˘‡ÌÂ, ÏÂÚ‡ÎÂÌ ‚ÍÛÒ ‚ ÛÒÚ‡Ú‡,

ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎÓÒÚ Ë ‚ËÂÌÂ Ì‡ Ò‚flÚ.

ÅÂÏÂÌÌÓÒÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ‡ Ò ÔÓÒÚ ÚÂÒÚ,

ÍÓÈÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‚˙¯ÂÌ ÓÚ ÄÒÓˆË‡ˆËflÚ‡ ÔÓ ÒÂÏÂÈÌÓ

ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ ËÎË ‚ ÍÎËÌËÍ‡ (‚Ê. ÍÓÌÚ‡ÍÚË).
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Аборт

Абортът е процедура за прекъсване на нежелана

бременност. Плодът се отстранява от матката или на

жената се дават медикаменти, които предизвикват аборт.

Бременността може да не е винаги добра новина. Ако

се окаже, че сте бременна без да желаете това,

положението може да е много притеснително.

Някои хора вярват приказките, че спонтанен аборт

можел да се предизвика с пиенето на големи количества

алкохол или с горещи бани. Това не са методи за

прекъсване на бременност, а начини да си увредиш

здравето. Заради тебе самата е важно да действаш бързо

и да решиш дали искаш или не искаш да направите

аборт. Това е лично решение, но ти може да искаш да се

посъветваш с близки или със специалист. Независимо

какво е решението ти, консултирай се с лекар или

с Асоциацията по семейно планиране, които ще ти дадат

съвет. Ако решиш, че твоят избор е аборт – тогава се

опитай да вземеш това решение бързо, тъй като

уреждането на извършването на аборта може да отнеме

известно време. Ти трябва да направиш всичко така, че

да се чувстваш в безопасност – в смисъл, абортът да бъде

извършен в клиника или болница, която се ползва

с добро име. Имай предвид, че каквото и да ви казват,

извършването на нелегален аборт е риск за твоето

здраве.
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Полезни средства

■ Í‡ÎÂÌ‰‡˜Â Á‡ ˆËÍ˙Î‡/ÍÓÌÚ‡ˆÂÔÚË‚ÌË 

Ú‡·ÎÂÚÍË (‡ÍÓ ‡Á·Ë‡ ÒÂ ‚ÁËÏ‡¯ Ú‡ÍË‚‡ )

■ ‰‡ÏÒÍË ÔÂ‚˙ÁÍË/Ú‡ÏÔÓÌË

■ ÔÂÁÂ‚‡ÚË‚Ë Ë ÒÔÂÏËˆË‰Ë

■ ‰Û„Ë ÍÓÌÚ‡ˆÂÔÚË‚Ë

■ Ï‡ÒÎÓ Á‡ Ï‡Ò‡ÊË‡ÌÂ

■ ‡ÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË Ò‚Â˘Ë

■ ı‡ÚËÂÌË Í˙ÔË˜ÍË

■ ÌÂ˘Ó ıÛ·‡‚Ó Á‡ ÔËÂÌÂ

■ ÌÂ˘Ó ‚ÍÛÒÌÓ Á‡ fl‰ÂÌÂ

■ ÌÂ˘Ó ÔËflÚÌÓ Á‡ ˜ÂÚÂÌÂ
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Полезни думи и изрази,
които можеш да
използваш, когато се
чудиш как да се изразиш
най-ясно и точно

■ Ñ‡ / çÂ

■ çÂ ÒÂ„‡/ ÏÓÊÂ ·Ë ÔÓ-Í˙ÒÌÓ/ ‰Û„ Ô˙Ú

■ ä˙‰Â ÏÓ„‡ ‰‡ ÍÛÔfl ÔÂÁÂ‚‡ÚË‚Ë?

■ á‡„‡ÁËı/ Ç ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÎË Ò˙Ï?

■ ï‡ÂÒ‚‡ÏÂ/ÌÂ ı‡ÂÒ‚‡ÏÂ Â‰ÌË Ë Ò˙˘Ë ÌÂ˘‡

■ åÌÓ„Ó ·˙Á‡¯

■ ï‡ÂÒ‚‡Ï ÏÓÏ˜ÂÚ‡/ÏÓÏË˜ÂÚ‡

■ àÒÍ‡ ÏË ÒÂ ‰‡ ËÁ˜‡Í‡Ï Ó˘Â Ï‡ÎÍÓ

■ ífl·‚‡ ‰‡ ÒË Ú˙„‚‡Ï

■ àÒÍ‡Ï ‰‡ ÓÒÚ‡Ì‡

■ íÓ‚‡ Â /ÌÂ Â/ ıÛ·‡‚Ó

■ ÄÁ /ÌÂ/ ı‡ÂÒ‚‡Ï ÚÓ‚‡

■ åÓÎfl ÚÂ, ÒÔË!

■ çÂ ÒÔË‡È!

■ èÓ‰˙ÎÊ‡‚‡È! ï‡È‰Â!
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Ë åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ ÙÂ‰Â‡ˆËfl Á‡ ÒÂÏÂÈÌÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ
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íÂÍÒÚ: ä‡ÂÌ åÂÍÂÎ Ë êÛÔ˙Ú ìÓÎ‰˙
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